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S . o . s .

Zo zijn er verschillende zaken die aangepakt 
moeten worden. Denk aan renovatie van de theater-
stoelen, een nieuwe geluidsinstallatie, nieuwe 
vloerbedekking én een nieuwe trap in de foyer! 

En daar hebben we uw hulp bij nodig. Want nieuwe 
zittingen, nieuwe vloerbedekking en een geluids-
installatie kosten geld. Hoe kunt u helpen? Door nu 
te investeren in de renovatie van (uw eigen) stoel(en)! 
Uw stoel is dan (fi guurlijk) tien jaar lang verbonden 
aan uw naam. U krijgt bovendien een certifi caat 
ontworpen door een kunstenares. Geeft u om 
cultuur? Geef het dan door! 

Theater de Spiegel. Al zeventien jaar 
plein van de stad en plek van cultuur. 
En vooral: plek van ons sámen. Daar 
willen we ook samen voor zorgen, niet-
waar? Precies dát is nu nodig. Theater 
de Spiegel is toe aan onderhoud en 
vernieuwing. 

Dat kan

op twee

manieren:

1 .

2 .

Wat levert dat u op?
 Een goed gevoel, u helpt ons hier 
enorm mee!

 U laat zien dat u maatschappelijk 
betrokken bent en Theater de Spiegel 
een warm hart toedraagt.

 U heeft na 10 jaar uw investering 
terug inclusief rente

 U ontvangt een certifi caat van Theater 
de Spiegel, ontworpen door een 
kunstenares.

 U ontvangt een uitnodiging voor 
een bijzondere openingsavond op 
woensdag 27 september waarbij u 
op uw eigen stoel(en) mag plaats-
nemen.

Wat levert dat u op?
 Een goed gevoel, u helpt ons hier 
enorm mee!

 U ontvangt voorbespreekrecht, u heeft 
het recht om als eerste (uw eigen) 
stoelen te reserveren voor iedere 
voorstelling 

 U laat zien dat u maatschappelijk 
betrokken bent en Theater de Spiegel 
een warm hart toedraagt

 U ontvangt een certifi caat van Theater 
de Spiegel, ontworpen door een 
kunstenares.

 U ontvangt een uitnodiging voor 
een bijzondere openingsavond op 
woensdag 27 september waarbij u 
op “uw eigen” stoel(en) mag plaats-
nemen.  

U doet mee 
met ons 
Obligatieplan. 

U schenkt ons 
een bedrag 
en investeert 
eenmalig in een 
of meerdere 
stoel(en).  U leent ons geld en u ontvangt 

dit bedrag binnen 10 jaar van 
ons terug.

?

?

Zo zorgen we er samen voor dat het theater over 200 jaar 
nog steeds onze gezamenlijke plek voor cultuur is. 

Weten hoe het precies zit? Lees dan verder.

Hoe kunt u 

bijdragen?



• U maakt een bedrag over voor het 
aantal stoelen dat u wilt afnemen 
naar Stichting Begunstigers 
Zwolse theaters. Dit is minimaal 
€ 1.250,00 voor twee stoelen.

• U ontvangt voorbespreekrecht! 
Bij iedere bijgeboekte voorstelling 
ontvangt u een mailing zodat u als 
eerste kaarten kunt reserveren en 
hierbij kunt kiezen uit de mooiste 
plaatsen in de zaal. Zo heeft u 
ook de kans om uw “eigen” stoel 
te reserveren.

U doet mee met ons 
Obligatieplan. 

U schenkt een 
bedrag en investeert 
in een of meerdere 
stoel(en)Hieronder leest u het stappenplan:

1 . 2 .

Als u mee doet ontvangt u van Zwolse theaters obligaties. U bepaalt zelf voor welk 
bedrag u mee doet. Dit kan een obligatie zijn van € 2.500,00 of een veelvoud daarvan.

De lening wordt in 10 jaar annuïtair 
afgelost en u ontvangt 7% rente. 

U steunt Zwolse theaters door de gemiddelde renteopbrengst jaarlijks te schenken. Om dat dit wordt 
gezien als een periodieke gift aan een culturele ANBI kunt u deze schenking voor 125% aftrekken van 
uw belastbaar inkomen. U ontvangt hierdoor 10 jaar lang een korting op uw inkomstenbelasting van 
€ 49,00 (uitgaande van een aftrektarief van 36,93%). 

Zo ontstaat er een win-winsituatie: Zwolse theaters heeft een “rentevrije” lening en bespaart zo heel 
veel geld en u ontvangt een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,24% van het uitgeleende bedrag.

!
U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en 
prospectusplicht voor deze activiteit.

Let op!

Fiscaal 
voordeel
U mag uw periodieke gift vaak helemaal 
aftrekken als u aan de voorwaarden 
voldoet

• Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut 
beogende instelling). Of naar een vereniging 
die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke 
voorwaarden dat zijn, leest u bij Ik geef aan een 
goed doel. Mag ik mijn gift aftrekken?

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/
aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

• U heeft de periodieke gift vastgelegd in een 
overeenkomst. 

• U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

• U hebt uw gift niet contant gedaan.

• Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen 
drempel. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt wel een 
maximum. Dat maximum is € 250.000 per jaar.

Deze voorwaarden zijn:

 Geen notaris
 Geen drempel voor aftrek
 25% extra aftrek Culturele ANBI 
 Jaarlijks een vast bedrag 
 Minimale looptijd 5 jaar 
 Geen tegenprestatie

!

Gemiddeld 
jaarlijks 

rendement van3,24%

Belangrijk:



Liefde voor het 

theater obligatie
Hoe werkt het?
Theater de Spiegel Obligatie

€ 2.500,00 lening

Schenking € 105,95 per jaar

7% rente

Annuïtaire afl ossing

€ 49,00 belastingvoordeel

U schenkt jaarlijks de gemiddelde rente, € 105,94 en deze schenking wordt verrekend met de rente en 
afl ossing waardoor u jaarlijks € 250,- van de stichting Zwolse theaters ontvangt. 
Over de gehele looptijd is dit € 2.500,-. Daarnaast ontvangt u, vanwege de periodieke gift, 
jaarlijks € 49,00 belastingvoordeel, per obligatie. 

Na 10 jaar heeft u € 2.500,- van de stichting en € 490,-  belastingvoordeel ontvangen en uw inleg van 
€ 2.500,- volledig terug met een mooi gemiddeld rendement van 3,24%. Dankzij de jaarlijkse periodieke gift 
bespaart de organisatie op deze fi nanciering van totaal € 600.000,-, bijna € 140.000,- ten opzichte van een 
lening bij de bank tegen 4% rente. Een enorm bedrag!

Rekenvoorbeeld

U verstrekt een lening voor één obligatie van € 2.500,00 en ontvangt 10 jaar lang 
jaarlijks € 355,94 aan rente en afl ossing. Neemt u meerdere obligaties af dan is 
dit bedrag hoger.



Theater de Spiegel
Spinhuisplein 14, 
8011 ZZ Zwolle

Meer informatie is op te vragen via Muriël Huijbrechts, 
accountmanager zakelijke markt & partnerships
m.huijbrechts@zwolsetheaters.nl  


